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OM466 Orman Koruma Dersi 2019-2020 Bahar Dönemi Ödev Konuları

1 Yanan ormanlık alanlarda yapılan ormancılık çalışmaları 

2 Ülkemiz ormanlarında görülen yangın türleri

3 Ülkemizde orman yangınlarının yasal mevzuatta yeri

4 Yangın rejimi, tipleri, yangın rejiminin belirlenmesi yöntemleri

5 Ülkemizde yangın kullanımı

6 Orman yangınlarıyla mücadele eylem planları

7 Ülkemizde orman yangınları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar

8 Orman-ziraat-yerleşim arakesitlerinde yangından korunma 

9 Ormancılıkta yanıcı madde yönetimi

10 Orman yangınları ve yaban hayatı: Kuşlar

11 Orman yangınları ve yaban hayatı: Sürüngenler

12 Orman yangınları ve yaban hayatı: Memeli hayvanlar

13 Orman yangınları ve böcekler

14 Yanan orman alanlarının rehabilitasyonu ve yangına dirençli ormanlar tesisi pojesi (YARDOP)

15 Orman yangınlarının çıkış sebepleri ve geçmişten günümüze genel değerlendirilmesi

16 Ülkemizde orman yangını yönetimi

17 Ülkemizde yanan ormanlık alan miktarı ve geçmişten günümüze genel değerlendirilmesi

18 Ormanlık alanlarda yangın potansiyeli ve yangın riski haritalaması

19 Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan el aletleri

20 Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan motorlu  kara araçları

21 Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında kullanılan motorlu  hava araçları

22 Büyük orman yangınları, organisazyonu ve mücadelesi

23 Ülkemizde son 20 yıllık süreçte orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarındaki  teknolojik gelişmeler

24 Ormanlarda otlatma faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan zararlar

25 Ülkemiz ormanlarında açmacılık problemleri

26 Ülkemiz ormanlarında kaçakçılık problemleri

27 Mülkiyet sorunları ve orman koruma problemleri

28 Orman yangınlarının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkisi

29 Orman yangınlarının toprağın kimyasal özellikleri üzerine etkisi

30 Ülkemiz ormanlarında görülen abiyotik zararlar ve alınması gerekli tedbirler: Rüzgar ve fırtına zararı

31 Ülkemiz ormanlarında görülen abiyotik zararlar ve alınması gerekli tedbirler: Gaz zararı

32 Ülkemiz ormanlarında görülen abiyotik zararlar ve alınması gerekli tedbirler: Çevre kirlenmesi

33 Ülkemizde ormanların korunması çalışmaları kapsamında yürütülen eğitici faaliyetler

34 Ormanlık alanlarda zararlı parazit bitkiler: Ökseotları

35 İlköğretim müfredatında orman sevgisi ve ormanların korunması

36 İklim değişikliğinin ormanlar üzerindeki olumsuz etkileri 

37 Orman korumanın tarihçesi: Cumhuriyet öncesi

38 Orman korumanın tarihçesi: Cumhuriyet sonrası

39 Kumullar
40

*
Yapraklı ormanlık alanlarda diri örtü tabakasında yanıcı madde özelliklerinin belirlenmesi: Dallar

Önemli Bilgilendirmeler

1) Ödev gruplarındaki konular en az 2 ve en fazla 4 öğrenci tarafından oluşan gruplar tarafından seçilebilir. Ödev konuları, her bir ödev grubunu oluşturacak

öğrenciler tarafından belirlenecek grup başkanları tarafından, ödev grubunu oluşturan öğrencilerle birlikte 131-B numaralı odada kura usulü ile belirlenecektir. 

2) Ödev konuları seçim işlemi 02.03.2020 tarihinde saat 08:30‘da başlayacak ve 03.04.2020 saat 15:00'te sona erecektir. Ödev grubunu ve konusunu seçen öğrenciler,

dersi veren öğretim üyesine öğrenci numarası, adı ve soyadı gibi bilgilerini kayıt ettirmelidir. Ödev konusu seçimi ile ilgili belirlenen tarihlerde ödev gruplarından

herhangi birisini seçmeyen öğrenci(ler) kendileri için belirlenecek olan ödev konusunu hazırlayacaklardır. Kesinleşen ödev grup listeleri, ödev seçim işleminin

bittiği haftayı takip eden ilk haftalar içinde ders esnasında öğrencilere duyurulacaktır. Ayrıca bölüm internet sayfası ve öğrenci duyuru panosunda da ilan

edilecektir.

3) Ödev raporları, 13.04.2020 saat 15:00' e kadar Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYSAL'a (131-B numaralı oda) elden teslim edilecektir. Ayrıca, ödev raporları ve sunumu

word ve power point şeklinde GrupX (X rakamı ödev konularının karşısında yer alan Ödev Grup No rakamıdır) konu başlığı açıklamalı ismailbaysal@duzce.edu.tr

ve baysaliso666@gmail.com adresine 13.04.2020 saat 15:00' e kadar mail yolu ile yollanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte ödev raporunu elden teslim etmeyen

gruplar başarısız sayılacaklardır.

4) Hazırlanan ödev raporları beyaz A4 kağıdına çıktı alınmış ve zımbalanmış bir şekilde, şeffaf dosya, kapaklı dosya ya da klasör dosya içerisine konulmadan elden

teslim edilecektir.

5) Ödev raporlarının hazırlanmasında, Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi internet sayfasından ulaşılabilecek olan ödev raporu taslağı esas alınarak ödev raporları

hazırlanacaktır.

6) Ödev grupları, ödev konusu ile ilgili bir sunum hazırlayacaktır. Ödev sunumlarının yapılacağı yer ve tarih, ödev teslimi için son tarih olan zaman aralığından

sonraki izleyen tarihlerde ders esnasında sözlü olarak duyurulacak, bölüm öğrenci duyuru panosu ve bölüm internet sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYSAL

Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü

Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı 

*Ödev Grup No 40 ödev konusu, gönüllü olarak seçilebilecek ödev konularından olup, laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek emek yoğun çalışmalar ile elde edilecek

verilerden faydalanılarak hazırlanacaktır. Dolayısıyla, gönüllü ödev konusunu seçmek isteyen grubun bu durumu göz önünde bulundurmaları ve gönüllü ödev konusunun

seçilmesi işleminden önce yapılacak çalışmalar hakkında dersi veren öğretim üyesinden konu hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. 


